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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Фахівці з проблем розвитку агротуризму

прогнозують, що одним з найпопулярніших
видів туризму до 2020 р. стане спеціалізований,
який вже зараз активно розвивається. До ньо#
го можна віднести і туристські програми, по#
в'язані з відвідуванням місць виробництва
різних вин. Історично склалося так, що Євро#
па в силу географічних, кліматичних, екологі#
чних, культурних та політичних умов є найбіль#
шим у світі виробником і експортером вин ви#
сокої якості. Туристів приваблює не тільки
європейська кухня, а й вина, а також численні
дегустації та національні свята, пов'язані зі збо#
ром винограду. Таким чином, туризм і вироб#
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ництво продукції, видобутої з сонячних ягід, в
сукупності становлять досить значну статтю
доходу в бюджеті Франції, Італії, Іспанії, Ні#
меччини, Португалії, Греції, Австрії. Але даний
турпродукт ще не достатньо присутній на на#
ціональному туристичному ринку, тому пред#
ставляється необхідним розглянути потенціал
та можливості розвитку винного туризму в рег#
іонах півдня України. Практична реалізація
регіональної програми "Виноградарство і вино#
робство Одещини на 2013—2025 роки" безпо#
середньо залежить від інтенсивності процесів
пошуку та залучення внутрішніх ресурсів роз#
витку аграрного сектора економіки. Виконан#
ня цієї програми дозволить регіону вийти на
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новий рівень у розвитку виноградарства і скла#
сти конкуренцію провідним виноробницьким
регіонам світу. Безперечно, важливе значення
має застосування досвіду апробованих у світі
механізмів активізації виноробства та турис#
тичного руху на регіональному і місцевому
рівнях, тому актуальним є увага науковців до
регіональних проблем розвитку потенціалу
винного туризму.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми розвитку винного туризму,
інституційних та економічних чинників форму#
вання ринку винного туризму, терруарного ви#
норобства, світовий досвід реалізації регіо#
нальних стратегій соціально#економічного роз#
витку рекреації та туризму досліджували як
вітчизняні, так і зарубіжні науковці. Вони знай#
шли відбиток у публікаціях таких авторів, як
І. Давиденко, С. Іванов, Д. Басюк, М. Дидух,
П. Иванова#Тонева, M. Hall, G. Johnson, James
E. Wilson та ін. [1—6]. Але комплексного дос#
лідження ринку винного туризму в Україні, по#
тенціалу розвитку агрорекреаційної діяльності
в виноробному регіоні науковцями не проводи#
лось.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — провести дослідження про#

блем розвитку винного туризму в виноробних
регіонах, економічного та рекреаційного по#
тенціалу спеціалізованих виноградарсько#ви#
норобничих підприємств. Виявити пріоритетні
напрями формування регіонального ринку вин#
ного туризму, використання досвіду партнер#
ства туристичних підприємств та підприємців
виноградарсько#виноробної галузі в контексті
сприяння регіональному розвитку рекреації та
туризму.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Проведений аналіз наукової літератури
свідчить, що майже всі дослідники цього тури#
стичного ринку сходяться на думці, що винний
туризм — молодий туристичний напрям, що є
одним з найбільш пріоритетних для розвитку в
виноробних регіонах світу та України, таких як,
наприклад, Одеській, Херсонській, Мико#
лаївській регіони, АР Крим.

Поняття "винний туризм" з'явилося на по#
чатку 90#х років минулого століття і як би див#
но не звучало це сьогодні, творцями нового ту#
ристичного напряму є не традиційні виноробні
країни Європи, а країни так званого Нового
світу. Поєднувати виноробство з туризмом здо#

гадалися виробники вина з Австралії і Калі#
форнії. Там переважають, як правило, невеликі
виноробні виробництва (з виробництвом між
100 і 300 тисяч пляшок на рік), які не розрахо#
вують на великі торгові мережі в реалізації
своєї продукції. Проведенням винних вікендів
і турів їм вдалося збільшити свої продажі без#
посередньо (cellar door sales). На даний момент
таким способом реалізується близько 35 % про#
дукції більшості австралійських винних льохів,
а річний прибуток від винного туризму в країні
становить близько 3,6 млрд доларів США. При#
близно 18 млн туристів на рік відвідує вино#
робні погреби області Напа (Каліфорнія), при
цьому більшість з них американці. Також і в
Європі включення відомих винних погребів у
туристські маршрути досить стара практика,
але вона не розвивалася як окремий бізнес, а
була частиною більш загального розуміння ту#
ризму як подорож для задоволення власних
потреб. Найпопулярніші дестинації на ринку
винного туризму — терруари Франції, Італії,
Швейцарії, Іспанії, Болгарії, Угорщини, Пор#
тугалії, Австралії, США та Великобританії.

Терруар (фр. terroir) — це поєднання при#
родних умов регіону, в яких росте виноград. У
цілому, можна вважати, що це — синтез місце#
вості (висота, напрямок і розташування щодо
сонця, морфологія), клімат (макро#і мезоклі#
мат регіону та мікроклімат конкретних виног#
радників і лоз), грунту (фізичні, хімічні та біо#
логічні компоненти). До цього додається вибір
винограду (один сорт, суміш різних сортів,
місцеві чи міжнародні сорти), управління ви#
ноградником (система посадки, щільність ви#
ноградника, кількість і вік лоз, врожайність), а
також виноробні прийоми, обраний спосіб ви#
нификації і витримки вина. Терруар може мати
масштаб одного виноградника, а може — од#
ного схилу, однієї місцевості або одного регіо#
ну [6]. Провідні учені і фахівці стверджують, що
Україна повинна перейняти світовий досвід при
висадці сортів винограду на певній місцевості.
Для цього, на думку експертів, необхідно ство#
рити карту виноградарських регіонів і дати їй
науковий супровід. На сьогодні в цьому напрямі
працюють співробітники Національного науко#
вого центру "Інститут виноградарства і вино#
робства ім. В.Е. Таїрова" НААН України.

У травні 2013 р. учасники Всеукраїнської
наради виноградарів та виноробів "Розвиток
виноградарства в малих та середніх господар#
ствах України та на його основі терруарного
виноробства з використанням французького
досвіду" в результаті дискусії та вільного об#
міну думками прийшли до висновку, що галузь
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виноробства та виноградарства перебуває в не#
задовільному стані та потребує серйозної ува#
ги з боку держави. Практично припинилась ре#
алізація державних програм розвитку галузі,
створено непрохідні перешкоди для українсь#
ких виробників виноградарської та виноробної
продукції, особливо для малого та середнього
бізнесу. Кількість підприємств, що випускають
виноробну продукцію, неухильно зменшуєть#
ся. За підсумками 2012 року, тільки півсотні ук#
раїнських виробників вина скористались ліцен#
зією на право оптової торгівлі [7]. Обсяги пе#
реробки підприємствами винограду на винома#
теріали у 2012 р. склали 329,6 тис.т, що на 24,3
тис.т, або на 7% менше, ніж у 2011 р.; винома#
теріалів вироблено 23,0 млндал (на 2,0 млн дал.,
або на 8% менше) (рис. 1).

Обсяги переробки винограду на виномате#
ріали у 2012 р. за регіонами характеризуються
такими даними (табл. 1).

У 2012 р. збільшили переробку винограду
підприємства Одеської (на 15,0 тис. т, або на
11%) та Закарпатської (на 3,0 тис. т, або на 45%)
областях. На 37% зменшилися обсяги перероб#
ки у Херсонській області, на 29% — у м. Севас#
тополі. На підприємства Одещини припадало
44% загального обсягу переробленого виног#
раду, Автономної Республіки Крим — 22%, Ми#

колаївської області — 16%. У 2012 р. 28% від
загального обсягу переробленого винограду
складала власна сировина (у 2011 р. — 34%).
Найменше використовували власний виноград
підприємства Миколаївської (7,6%) та Закар#
патської (11,4%) областей. Давальницька сиро#
вина склала 2,3 тис. т (менше 1% загального об#
сягу переробленого винограду) [8].

Звернемо увагу, що під "рекреаційним по#
тенціалом" розвитку винного туризму розумі#
ють всі види туристсько#рекреаційних ресурсів,
що прямо або опосередковано можуть бути за#
діяні до процесу формування та використання
послуг винного туризму. Найбільш важливою
складовою ринку винного туризму є виноградні
масиви, відвідання яких є невід'ємною складо#
вою усіх повноцінних винних турів, викликають
значний інтерес як у професіоналів, так і у зви#
чайних екскурсантів. Згідно існуючого району#
вання, на території України виділено 15 виног#
радарських зон (макрозон), які є основою для
сорторайонування, і 58 природно#виногра#
дарських районів (мікрозони). Зокрема, в
Одеській області нараховується 3 макрозони і
16 мікрозон [1, с. 229].

У нашій країні спроби розробити і презен#
тувати винні тури здійснюються виноробними
підприємствами південних регіонів України.
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Рис. 1. Динаміка переробки винограду та виробництва виноматеріалів
Джерело: www.ukrstat.gov.ua

Таблиця 1. Обсяги переробки винограду на виноматеріали у 2012 р., т

Джерело: www.ukrstat.gov.ua

 

  
      : 

 
 %  

 
 

2012 . 
 %  

2011 . 

-
-

 

-
 

  
 1  
, . 

 329629,7 100,0 93,1 92245,5 235130,8 3829,3 
 
 

 

73151,6 22,2 84,7 32901,7 40249,9 5594,4 

 9469,0 2,9 145,4 1075,3 8393,7 2542,8 
 53928,0 16,4 91,8 4105,8 49822,2 3673,9 

 146452,5 44,4 111,4 32816,3 113636,2 3419,2 
 29663,6 9,0 63,0 6894,6 22769,0 3567,8 

.  16965,0 5,1 71,2 14451,8 259,8 4033,8 



49
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 22, 2013

Так, у 2007 р. Всеукраїнська Асоціація вино#
робів і сомельє, а також Школа сомельє ТОВ
"Майстер#клас" спільно з Інститутом туризму
ФПУ вперше в Україні почала розробку винних
турів по країні. У цей проект були залучені ви#
норобні підприємства південних регіонів Украї#
ни — винзавод "Шабо", Одеський завод шам#
панських вин, Одеський коньячний завод ТМ
"Шустов", ТМ "Вина Гулієвих", ТМ "Колоніст".
Такі самі тури розроблені за іншими винороб#
ними областями України — Херсонській, Ми#
колаївській, Закарпатській, АР Крим.

Фахівці вважають, щоб винний туризм
існував, необхідно наявність розвиненого тер#
руарного виноробства в країні і повноцінної
туристичної інфраструктури. Крім того, про#
дукти виноробства повинні бути відомі у світі.
З точки зору розвитку виноробства і винного
туризму для нашої країни, дуже цікавий досвід
Аргентинської Республіки, яка хоч історично
і не відносилась до експортерів вина, але ста#
ла таким за останні 15—20 років. Винна галузь
в Аргентині розвивається досить динамічно і
вже займає важливе місце на світовому вин#
ному ринку, вважають фахівці туристичної
компанії Covitour в Україні. Сьогодні країна
навіть позиціонує себе як конкурент таким
світовим експортерам, як Франція, Іспанія та
Італія. Але найцікавіше, що Аргентина побу#
дувала своє унікальне виноробство на базі не#
великих винних господарств. Експорт арген#
тинського вина з кожним роком збільшуєть#
ся. Так, наприклад, в 2011 р. він склав більше 3
млн гл, що на 13,85 % перевищило показник
2010 р. При цьому 89% вина, що вивозиться,
— бутильована продукція, а частка червоного
вина в експорті становить дві третіх загально#
го обсягу.

Винний туризм в Аргентині отримав особ#
ливий імпульс після 2005 р., коли з ініціативи
Винно#промислової асоціації Аргентини
(включає 200 винних господарств) був розроб#
лений Стратегічний план розвитку виногра#
дарсько#виноробної галузі до 2020 р., де знач#
на увага приділялася і винному туризму. В да#
ний час в Аргентині для туристів відкриті 167
винних господарств у 8 провінціях. Розробле#
но і створено 16 винних шляхів, які в 2010 р.
відвідали близько 1 млн туристів — приблизно
70 % місцевих і 30 % — іноземних (68% з них
представляли США, Бразилію, Чилі, Великоб#
ританію і Францію). Таким чином, винний ту#
ризм є важливим імпульсом розвитку винної
галузі в регіонах. Але неможливо побудувати
ринок послуг тільки на залученні іноземців та
використанні досвіду інших країн. Спочатку

необхідно підвищити власну культуру спожи#
вання продукту виноробів.

Проведені дослідження вказують, що у
Криму є всі можливості для створення повноц#
інного винного курорту за проектом "Chateau
Wine Village". Так, на Міжнародному інвести#
ційному форумі, який проходив у Севастополі
16—17 вересня 2011 року, голова ради дирек#
торів "Першого національного виноробного
холдингу" (ПНВХ) Валерій Шамотій презенту#
вав проект Chateau Wine Village ("Винне село").
Оточене виноградниками шато буде включати
винні підвали і все необхідне обладнання, а та#
кож дегустаційні зали, ресторани високого
класу, готельні номери, SPA комплекси, упо#
рядковані парки та ін. У шато гостям запропо#
нують винну терапію. За допомогою вина буде
проводитися оздоровлення та лікування. Вин#
не SPA — це особливі процедури для релаксації
і відновлення. Розташування Chateau Wine
Village ще не визначено. Як варіанти розгля#
дається південне узбережжя Чорного моря і
західний Крим. Виноградні господарства про#
екту "Винне село" буде включати терруарні гос#
подарства, які розташуються навколо цент#
рального шато. Така практика є у Франції. Пла#
нується, що 2 тисячі осіб отримають земельні
ділянки навколо шато для влаштування влас#
них виноградників, будівництва мікровинороб#
ства і садиб. При необхідності основне підприє#
мство візьме на аутсорсінг господарства виног#
радарів і забезпечить збирання, переробку ви#
нограду, розлив вина, залучення туристів. Жи#
телі та підприємці "Винного села" отримають у
розпорядження інфраструктуру туристичного
комплексу і забезпечать його цілорічне заван#
таження [9]. Поки в Україні число винних ту#
ристів, за підрахунками фахівців, становить
близько 100 тисяч — це 1,5% від загальної кіль#
кості. В Австралії, наприклад, їх частка дося#
гає 10%. Фахівці ПНВХ вважають, що таких
самих показників можна досягти і в Криму.
Очікується, що до 2020 року близько 30% вин#
них туристів будуть віддавати перевагу СПА#
послугам, що збільшить вартість відпочинку і
підвищить прибуток інвесторів. На думку
фахівців, прогнозний оборот винно#туристич#
ного агросектору до 2020 року може досягну#
ти — 2,9 млрд грн. Зрозуміло, при розвитку вин#
ного туризму мова не йде про стимулювання
алкоголізму. Ми маємо невтішну статистику —
Україна займає друге місце в Європі (після
Росії) за кількістю залежних від алкоголю, а з
дитячого алкоголізму — перше місце у світі.
У середньому в Україні споживання вина —
6,4 літра на людину на рік, тоді як у Франції —
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55,4 літра, а в середньому по Європі — 23,5
літра. При цьому французи не тільки менше
страждають від алкоголізму, ніж українці, а й
лікуються вином. У Франції найнижча в Європі
смертність від хвороб серця. Алкоголізм в
нашій країні наочно демонструє відсутність
культури пиття. Створення таких винних ком#
плексів — ще один крок на шляху до правиль#
ного вживання алкоголю [9].

Винний туризм — це лише один із інстру#
ментів Кримського виноробного кластера, який
передбачає комплексний розвиток винороб#
ства. За умови тісної взаємодії аграріїв, пере#
робних підприємств, виробників вина, турис#
тичних, освітніх, торговельних організацій в
Україні можна створити виноробну галузь,
здатну конкурувати з Європою за якістю і об#
сягами вин. Тому важливим є підтримка дер#
жавних органів, регіональних і галузевих асо#
ціацій. Кластерний принцип успішно застосо#
вується у виноробстві Австралії і Каліфорнії
(США). З метою розвитку виноробства "Пер#
ший національний виноробний холдинг" ініцію#
вав розробку Стратегії розвитку українського
виноробства на 2010—2020 рр. Інвестиції тільки
у виробничі потужності з переробки виногра#
ду і розливу вина до 2020 року повинні скласти
774 млн грн. У цілому ж до 2020 року обсяг ви#
робництва зросте з 32 до 121 млн пляшок на рік,
а валова виручка складе 420 млн грн. Як при#
клад прибутковості винного туризму, наведе#
мо Францію, де винний готель на 50 номерів
приносить щорічно не менше 20 млн євро. Що
стосується Криму, то за час реалізації стратегії
розвиток виноробного комплексу дозволить
створити 13 тисяч робочих місць. При цьому,
на думку експертів, прибуток кластера
збільшиться в 10 разів — з 408 млн грн. у 2011
році до 4,5 млрд грн. в 2019 році. Пропорційно
зростуть надходження до бюджету податку на
прибуток: з 100 млн грн. до 1,13 млрд грн. Та#
кож очікується десятикратне зростання ПДВ
з продукції виноробства [9]. Звернемо увагу на

потенціал основних регіонів за обсягими ви#
робництва виноматеріалів (табл. 2).

Як свідчать дані статистики, загальний ви#
пуск виноматеріалів порівняно з 2011 р. збіль#
шили підприємства Одеської — на 1,0 млн дал
(на 11%), Закарпатської — на 0,4 млн дал (у 2
рази більше) областей та м. Севастополь — на
26,1 тис. дал (на 2% більше). У 2012 р. виробле#
но виноматеріалів для випуску вин 13,8 млн дал
(101% обсягу 2011 р.), для закладки на витрим#
ку — 0,9 млн дал (45%) [8].

Відомо, що люди вирощували виноград для
виробництва вина протягом тисяч, років. По#
ходження виноградарства фахівці пов'язують
з регіонами, що знаходяться між Чорним мо#
рем і Каспійським морем, і датують 4000 р. до
н.е., можливо, навіть 6000 р. до н.е. Лише деякі
продукти мають таку довгу історію, пов'язану
з виробничим процесом, який залишається
більш#менш незмінним [10]. У більшості вино#
робних країн світу широким попитом корис#
тується продукція малих виноградарсько#вино#
робних підприємств типу "шато", які, маючи
власні виноградні насадження, виробляють ек#
склюзивні вина терруарного напряму (вина
місцевості), що особливо цінуються спожива#
чами. Функціонування таких підприємств та#
кож створює умови для розширення сфери
діяльності в туристичній галузі, внаслідок цьо#
го значно збільшуються бюджетні надходжен#
ня та кількість робочих місць. Для таких гос#
подарств за кордоном існують законодавчі
умови, які сприяють їх розвитку. Як наслідок,
на території передових виноробних держав,
таких як Франція, Італія, Іспанія, Португалія
протягом століть функціонують виноробні
шато, продукція яких набула світової слави. У
цих же країнах, а також ПАР, Чилі, Аргентині,
Австралії, Новій Зеландії тощо створені бага#
точисельні сучасні виноробні шато, які вироб#
ляють ексклюзивну виноробну продукцію, що
користується значним попитом у споживачів та
туристів. У той же час з понад 400 виногра#
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5664,9 24,6 76,5 441,7 615,6 2542,1 2049,4 

 793,1 3,4 202,7 – – 610,9 182,3 
 3715,0 16,1 95,9 971,7 79,8 2233,1 430,5 

 9809,4 42,6 110,8 3298,5 765,9 4871,2 721,5 

 1762,0 7,6 53,9 234,0 1012,8 454,7 – 
.  1303,9 5,7 102,0 691,5 – 574,3 38,2 

Таблиця 2. Виробництво виноматеріалів за регіонами України у 2012 р. (тис. дал)

Джерело: www.ukrstat.gov.ua
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дарських підприємств в Україні практично
відсутні господарства такого типу. Насампе#
ред, це пов'язано з вітчизняною законодавчою
базою, яка не сприяє розвитку таких підпри#
ємств в Україні. Зокрема, спеціалізовані виног#
радарсько#виноробні підприємства, які пере#
робляють власно вирощений виноград і їх
кінцевою продукцією є вино, не попадають як
сільгоспвиробники під спеціальний режим опо#
даткування і не можуть бути платниками фіксо#
ваного сільськогосподарського податку. За
інформацією фахівців, 40% фермерів та 30%
особистих селянських господарств України
розташовані в зонах сприятливих для вироб#
ництва виноградної та садівничої продукції.
Тобто при створенні сприятливих умов з боку
держави бюджет отримав би додаткові кошти,
при тому значно більші ніж він отримує від цієї
галузі сьогодні, а споживачі широкий спектр
різноманітної та якісної винопродукції. На
жаль, ситуація в сфері терруарного винороб#
ства зовсім інша і причиною цьому є три основні
фактори: надзвичайно ускладнена атестація
виробництва, яка не залежить від об'ємів ви#
робленої продукції; надзвичайні витрати (500
000 грн.) на ліцензування, яке також не врахо#
вує об'єми виробництва та розміри госпо#
дарств; фактичне припинення з 2011 р. держав#
ної підтримки розвитку виноградної, садівни#
чої га хмелярської галузей, незважаючи на те,
що 1% збір з продажу пиво#алкогольної про#
дукції справно надходить до державного бюд#
жету [11].

 В Одеському регіоні державна підтримка
розвитку терруарного виноробства закладена
в регіональну програму "Виноградарство і ви#
норобство Одещини на 2013—2025 роки". Про#
грама довгострокова, розрахована на період до
2025 року. На першому етапі (2013—2015 рр.)
передбачається проведення техніко#економіч#
ного та екологічного обгрунтування розміщен#
ня виноградників, виготовлення ампелоеколо#
гічних карт території області та схем оптималь#
ного розташування сортів винограду, встанов#
лення постійного моніторингу виноградних
насаджень, створення та ведення кадастру ви#
ноградників, проведення робіт по розкорчуван#
ню малопродуктивних старих виноградників та
посадці молодих насаджень, розвиток винно#
го туризму. З метою розвитку ринку винного
туризму в регіоні ще у 2009 р. компанія "Шабо"
відкрила перший в Україні "Центр культури
вина Шабо", головною метою якого є підвищен#
ня культури споживання благородних напоїв.
"Центр культури вина Шабо" розташований
безпосередньо на місці виробничого комплек#

су компанії "Шабо", в одному з найдавніших
виноробних регіонів Європи, традиції якого
були закладені ще в античні часи. Це єдиний в
Україні культурний центр, який об'єднує дію#
че високотехнологічне підприємство, старо#
давні винні підвали, дегустаційний зал, експо#
зиції сучасного скульптурного та архітектур#
ного мистецтва, а також унікальний Музей вина
та виноробства. "Центр культури вина Шабо"
вже включенo комісією Ради Європи до
туристичнoї карти європейських винних мар#
шрутів. Високо оцінили проект і в Україні: на#
весні 2009 року на професійному туристично#
му конкурсі "Чорноморська перлина" він був
удостоєний найвищої нагороди в номінації
"Кращий інноваційний проект", а в 2010 році —
отримав "Золоту зірку" в номінації "Кращий
проект розвитку регіонального туризму".

ВИСНОВКИ
Таким чином, винний туризм — це одна з

форм спеціалізованого регіонального туризму,
заснована на відвідуванні різних винних регі#
онів, їх виробництв, а також дегустації продук#
ту їх терруарного виробництва — вин. Для ре#
гіональних програм "Vintur", винний туризм є
продуктом інтеграції в рамках єдиної концепції
тематичних ресурсів і туристичних послуг,
існуючих або потенційних, в області вина, од#
ним із напрямів стратегії соціально#економіч#
ного зростання регіону. Для виноробів відвіду#
вання туристами їх терруарного виробництва
дозволяє їм безпосередньо показувати і роби#
ти відомим результат їх роботи. Серед сучас#
них туристів зростає частка тих, хто шукає
можливість додати своєму відпочинку більше
свята і задоволення з точки зору культури,
відкриття, мистецтва життя, гастрономії та ав#
тентичності, як у відчуттях, так і в якості. У наш
час найбільш достовірним і ексклюзивним ви#
разом характеру виноробного регіону є сам
продукт його виробництва — вино. За умови
тісної взаємодії аграріїв, переробних підпри#
ємств, виробників вина, турфірм в регіонах
півдня України можна створити туристичний
напрям та його продукт, здатний конкурувати
за якістю і обсягами вин, зайняти гідне місце у
винній туристичній карті Європи.
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